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PRESENTACIÓ

La Facultat de Ciències Jurídiques ha decidit fer-se ressò de les inquietuds i necessitats que el
fenomen  de  la  immigració  provoca  a  les  nostres  societats,  contribuint  des  de  la  reflexió
universitària  a  elaborar  respostes   ciutadanes  i  polítiques  per  a  un tractament  inclusiu  del
fenomen immigratori. Amb la voluntat d’incorporar i adequar els continguts docents propis
dels  nostres  ensenyaments  a  aquesta  sensibilitat,  oferim  aquesta  assignatura  als  nostres
estudiants; al temps que hem iniciat una reflexió al voltant de la possibilitat de donar respostes
als requeriments de formació de institucions publiques, cíviques i dels professionals, al temps
que contribuir al debat social al voltant de la immigració. 

 El  Seminari  de  Professors   “Ciutadania  i  Immigració”   ha  dissenyat  aquesta  assignatura
extracurricular,  en  la  que  des  d’una  perspectiva  clarament  multidisciplinar  es  presenta  a
l’alumne  una  visió  el  més amplia  i  plural  possible  del  fenomen de la  immigració,  per  tal
d’oferir unes bases teòriques essencials que permetin una aproximació inicial a la complexitat
de la qüestió.



Tema 1.- Els Moviments Migratoris: Introducció 

Tema 2.- El context geopolític dels moviments migratoris: El desequilibri Nord/sud

Tema 3.- Les societats postindustrials com a societat multiculturals

Tema 4.- Concepte de ciutadania

Tema 5.- Identitat i diferencies: la construcció de l'altre

Tema 6.- Evolució de la legislació d'estrangeria

Tema 7.- Drets Fonamentals i estrangeria

Tema 8.- Nacionalitat, estrangeria i Drets Humans en el Dret Internacional Contemporani

Tema 9.- Immigració i ciutadania social

Tema 10.- Regim jurídic administratiu de la immigració

Tema 11.- Institucions jurídiques privades i conflictes culturals

Tema 12.- Dret Penal i Immigració

Tema 13.- Les polítiques publiques d'immigració

Tema 14.- La immigració en l'àmbit educatiu

Tema 15.- La gestió de Recursos Humans: La cultura del treball en la població immigrada

Tema 16.- Avaluació d'indicadors socials en immigració

Tema 17.- Recursos específics per la intervenció amb immigrants

Tema 18.-Relacions d'ajuda a la intervenció Social: estratègies
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SISTEMA D'AVALUACIÓ

Pel que fa a la part teòrica de l’assignatura, els alumnes hauran de superar un examen final
consistent en un comentari de text. Quant a la part pràctica, podran escollir entre la realització
d’un treball tutoritzat, d’acord amb les indicacions que se’ls donaran a classe, o bé la realització
de les activitats que els professors de l’assignatura proposin durant el curs. La nota final serà la
suma de l’obtinguda en la part teòrica (dos terços) i la part pràctica (un terç).


